
UCHWAŁA NR V/26/15
RADY GMINY PACANÓW

z dnia 6 lutego 2015 r.

w
sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pacanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013r., oz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz dokumenty 
potwierdzające ich spełnienie.

Lp. Kryterium Wartość 
punktowa

Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium

1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym, zamieszkałe 
w danym obwodzie przedszkola/oddziału 
przedszkolnego

32 Potwierdzenie zameldowania, 
zaświadczenie
o zameldowaniu lub 
oświadczenie o miejscu 
zamieszkania

2. Dziecko zamieszkujące w danym obwodzie 
przedszkola/oddziału przedszkolnego, którego 
oboje rodziców wykonują pracę na podstawie 
umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, uczą 
się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

16 Oświadczenie rodziców
o miejscu zamieszkania
oraz oświadczenie rodziców
o zatrudnieniu, nauce, 
prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego lub prowadzeniu 
działalności gospodarczej

3. Dziecko, które uczęszczało do danego 
przedszkola/oddziału przedszkolnego

16 Oświadczenie rodziców

4. Dziecko, którego rodzeństwo kontynuowało 
lub będzie kontynuowało edukację 
przedszkolną w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym na terenie Gminy.

8 Oświadczenie rodziców

5. Dziecko rodziców pracujących zawodowo, 
dojeżdżające spoza obwodu lub terenu Gminy, 
którego co najmniej jeden rodzic pracuje na 
terenie Gminy

4 Oświadczenie rodziców
o zatrudnieniu, prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub 
prowadzeniu działalności 
gospodarczej

6. Dziecko pracownika zatrudnionego na stałe 
w przedszkolu/szkole, w której znajduje się 
oddział przedszkolny

2 Oświadczenie rodzica
o zatrudnieniu

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rozpatrując 
wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Nowicki
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